
 URZĄD GMINY  

 BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 

 

 

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
tel.: 18 20 00 870, fax.: 18 20 00 879, e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

Bukowina Tatrzańska, dnia 13.05.2021 r. 

IZW.271.2.6.2021 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty 
 

W postepowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty 130 000,00 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

 

I. Nazwa zadania: 

,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  

przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska”  

 

II. Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa:   Gmina Bukowina Tatrzańska 

Adres:    ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

Numer telefonu:  18 20 00 870 

Adres e-mail:  gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

Strona internetowa: www.ugbukowinatatrzanska.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn.:  ,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska”. 

 

1. Zamawiający przewiduje opracowanie 4 oddzielnych dokumentacji z podziałem  

na następujące zadania częściowe: 

1) Zadanie częściowe nr 1 – ,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki  

nr ewid. 1204/5, 1206/5” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3, 

2) Zadania częściowe nr 2 – ,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki  

nr ewid. 1241/2, 1241/3, 1241/6” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3, 

3) Zadanie częściowe nr 3 – ,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki  

nr ewid. 1265/8, 1265/11, 1286/31, 1286/3, 1265/16, 1265/19, 1265/20, 1265/18” 

– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3, 

4) Zadanie częściowe nr 4 – ,,Wykonanie projektu uzupełniającego istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Groń, Gmina 

Bukowina Tatrzańska, obejmującego swym zakresem m.in. obszar działki  

nr ewid. 1324/7, 1324/5, 1316/6, 1324/3, 1325/1, 1327, 1328, 1333, 1332, 1354/4, 

1354/9, 1354/10” – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3. 
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2. Dokumentacja projektowa ma obejmować budowę w/w odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej, będących uzupełnieniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

miejscowości Groń, ul. Jana Pawła II (włączenie projektowanych odcinków sieci  

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej), wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań, zatwierdzeń umożliwiających otrzymanie 

pozwolenia na budowę i kompleksową realizacje inwestycji. 

3. Dokumentacja  projektowa powinna obejmować budowę odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej, pokazanych na mapie poglądowej, będącej załącznikiem nr 3 do zapytania 

ofertowego. Zadaniem Wykonawcy zadania będzie uwzględnienie w projektowanych 

odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej, możliwości przyłączenia nowopowstałych 

budynków a nie ujętych na mapie poglądowej – załącznik nr 3. Warunki zabudowy, 

które w szczególności należy wziąć pod uwagę, wydano dla następujących działek:  

1) Zadanie częściowe nr 2 – dz. nr ewid.: 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/5, 1260/15,  

2) Zadanie częściowe nr 3 – dz. nr ewid.: 1265/20, 1286/2, 1286/18, 1288/2, 1288/3, 

1296/30, 1296/34, 1296/35, 

3) Zadanie częściowe nr 4 – dz. nr ewid.: 1332, 1318/7, 1324/7, 1318/6, 1296/17, 

2778/1, 1316/7, 2778/6. 

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zostać wykonana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowalne (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany  

do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu na etapie założeń 

koncepcyjnych. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac projektowych:  

1) przygotowanie materiałów i wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, w zakresie działek objętych projektem, 

2) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (jeżeli będzie wymagane)  

i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji (jeżeli będzie dotyczyło),  

3) sporządzenie mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych, potrzebnej 

do wykonania przedmiotowej dokumentacji,  

4) uzyskanie od właścicieli działek oświadczeń dających prawo do dysponowania 

gruntem na cele budowlane,  

5) przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu 

budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia 

geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-

inżynierska) - jeżeli będzie wymagane,  

6) wykonanie innych opracowań projektowych, w zależności od potrzeb, np.: projekt 

budowy przepompowni ścieków, projekty przebudowy kolidującej infrastruktury 

podziemnej – jeżeli będzie wymagane, 

7) sporządzenie wniosku o wydanie warunków technicznych zasilania 

energetycznego przepompowni – jeżeli będzie wymagane, 

8) przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami  

w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami 

decyzji i pozwoleń,  
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9) opracowanie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu,  

projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, 

uproszczonego projektu wykonawczego zawierającego: szczegóły wykopów, 

sytuowania i sposobu układania rur kanalizacyjnych, połączeń pomiędzy rurami 

oraz połączeń ze studniami, ewentualnego odwodnienia wykopów, lokalizacji i 

sposobu montażu studni kanalizacyjnych, osadzania włazów i pierścieni, 

wykonywań skrzyżowań z inna infrastrukturą techniczną znajdująca się  

na działkach, sposobów wykonywania przewiertów , jeżeli występują, sposobu 

odbudowy dróg, terenów utwardzonych itp. - w 4 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF na płycie 

CD/DVD.,  

10) przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

budowy wraz z wymaganymi dokumentami – w 2 egz. w wersji papierowej,  

11) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy 

właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku 

zgłoszenia informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia). Uzgodniony projekt  

z pieczątkami właściwego organu administracji architektoniczno-budowalnej 

należy dostarczyć Zamawiającemu, wraz z wykonanym skanem uzgodnionej 

dokumentacji w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF na płycie CD/DVD., 

12) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych –  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej  

w rozszerzeniach PDF na płycie CD/DVD.,  

13) opracowanie przedmiarów robót – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF na płycie CD/DVD.,  

14) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF na płycie CD/DVD.,  

15) wykonanie pozostałych opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia 

wynikających z wymagań jednostek opiniujących (np. ZUD) i uzgadniających 

bądź wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych.  

16) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6. Wszystkie przygotowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji 

należy wcześniej przedstawić Zamawiającemu celem ich akceptacji. Dokumentację 

projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach  

w trakcie realizacji zamówienia) a w szczególności: ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane  

(Dz. U. 2020 r., poz.1333 ze zm.). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna 

być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia  

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Dokumentacja projektowa 

winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały 

uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu  

na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie  

z wymaganiami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Obowiązkiem Wykonawcy jest  

zastosowanie się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce.  
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7. Wykonawca ponosi koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w tym 

mapy do celów opiniodawczych i mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów 

projektowych. Kompletna dokumentacja projektowa objęta przedmiotem zamówienia 

musi umożliwiać:  

1) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy.  

2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 

wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Opracowana 

dokumentacja projektowa będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.  

Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 2019 ze zm.), tj. przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ  

na sporządzenie oferty, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  

i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, a w związku z tym muszą 

być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt/rozwiązania zostaną 

uznane za równoważne.  

3) Prawidłową realizację robót.  

8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód 

wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (w tym 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) i złożenie kompleksowego wniosku 

o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy w imieniu Zamawiającego  

wraz z uzyskaniem ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowę  

lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  

9. Pozyskanie niezbędnych materiałów, opracowań potrzebnych do wykonania projektu 

w tym mapy do celów projektowych należy do Wykonawcy.  

10. Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty odbioru przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej.  

11. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie  

dla uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

budowy.  

12. Przed złożeniem Oferty Wykonawca winien dokonać rozeznania zagadnienia  

na własną odpowiedzialność i ocenę wszelkich czynników wpływających  

na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

13. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

14. Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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15. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

Wykonawca ma możliwość złożenia oferty osobno dla każdego zadania częściowego  

oraz na dowolna ilość zadań częściowych, na załączonym formularzu ofertowym  

załącznik nr 1. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdego wymienionego zadania 

częściowego osobno.  

 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszych ofert cenowych na każde z zadań częściowych 

zastrzega możliwość wyboru dowolnej ilości zadań, które zostaną zrealizowane. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całego zamówienia oraz 

wybranego zadania częściowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych.  

 

IV. Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy  

3. Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa z zaznaczonymi zadaniami częściowymi 

 

V. Termin realizacji zamówienia:  

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, 

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

1. Cena – 100 %  

2. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienie  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

VII. Termin forma i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę można przesłać mailowo na adres: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl  

oraz do wiadomości wojt@ugbukowinatatrzanska.pl lub złożyć w formie pisemnej na 

dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 28.05.2021 r. (piątek)  

do godz. 10:00. 

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  

do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  

nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Klaudia Miśkowicz, tel: 18 20 00 881, 

e-mail: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl        Wójt Gminy 

mgr inż. Andrzej Pietrzyk 
 (podpis Zamawiającego) 
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